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लानेल श्रीमती कॅटी याांना फारिां ओळित नव्हता. पि त्याची आई दर दिुऱ्या 
ट्रदवशी आपली कामे िांपल्यावर श्रीमती कॅटी याांना भेटत अिे.  

“ततचा नवरा वारल्यापािून ती एकटीच अित,े” त्याच्या आईने त्याला एकदा 
िाांगितले.  

एकदा श्रीमती कॅटी फोटोंचा जुना अल्बम पाहात होत्या. त्याांनी लानेलच्या 
आईचा हात घट्ट दाबला. “हा माझा नवरा, मायरन,” श्रीमती  

कॅटी म्हिाल्या. “फार वर्ाांपूवी त ेमाझ्यािारिांच  

पोलांडहून आले होत.े ककती छान चाललां होतां आमचां  

आयुष्य! िूपच छान!” त्याांच्या िळ्यात हुांदका दाटून  

आला. “आम्हाला मुलां झाली नाहीत. आता मी हन्नुका  

         आणि पािोव्हर ििाांना एकटीच अिते.” 
                   मि त्या रडू लािल्या.  



पुढल्या ट्रदवशी लानेल स्वत:हन त्याांना भेटण्यािाठी आला.  

तो म्हिाला. “आमच्या इमारतीच्या तळघरात एका माांजरीला पपल्लां झालीयत. त्यातलां हे 
पपल्लू मरतुकडां आणि कुरूप आहे. सशवाय, ततला शेपूटिुद्धा नाहीये. त्यामुळे लोकां  ततला 
िोडून बाकी िाऱ्या पपल्लाांना घेऊन िेले.” 

“कुरूप म्हिू नकोि,” श्रीमती कॅटी म्हिाल्या. “माझा मायरन लहान होता तेव्हा कुरुपच 
होता. पि मोठा झाल्यावर तो एक चाांिला मािूि बनला.” 

श्रीमती कॅटीने माांजरीच्या पपल्लाकड ेबतघतले.  
“तान्हुलां आहे....बछडां....शेपटीिुद्धा नाही,” श्रीमती कॅटीन ेपपल्लाला जवळून तनरिलां.  
मि त्याांनी लानेलच्या चेहऱ्याकड ेबघून म्हटलां, “लानेल, मी ट्रहला माझ्याजवळ ठेवते. पि 
तू रोज इथे यायचां आणि ट्रहला िाांभाळण्यािाठी मला मदत करायची. मी आधी कधी 
माांजर पाळलेलां नाही.” 

लानेलने त्याांची अट मान्य केली.  
“मी पपल्लाचां छान यहुदी नाव ठेवते,” श्रीमती कॅटी म्हिाल्या. “ट्रहला शेपटी नाही, पि 
छान दात आहेत. आपि ट्रहला टश म्हिू.” 



छोटीशी टश हळूहळू िुदृढ आणि काटक बनली.  
श्रीमती कॅटी टशिाठी िायला बनवू लािल्या, ततला 
ब्रशने स्वच्छ करू लािल्या, ततच्यािाठी िेळिी पविू 
लािल्या, एवढांच नव्हे तर, ततला पुस्तकही वाचून 
दािवू लािल्या.  
“ककती छान आहे हे पपल्ल!ू” टशला िेळताना पाहून 
त्याांना आनांद समळू लािला. श्रीमती कॅटी टशच्या 
पे्रमात बुडून िेली.  



लानेलने ट्रदलेले वचन पाळले. तो दररोज शाळा िुटल्यावर श्रीमती कॅटी आणि टश 
याांना भेटायला जाऊ लािला. ततथे त्याला िायला िरमिरम ताजे पुडीांि आणि 
प्यायला एक मोठ्ठा ग्लाि दधू समळत अिे. त्याला टशिोबत िेळायला मजा येत 
अिे, तिेच श्रीमती कॅटीकडून जुन्या िोष्टी ऐकायलाही आवडत अिे.   

“मी मूळची वॉिााची आहे. त ेपोलांडमध्ये आहे, माट्रहतीय. मी माझा चुलत भाऊ 
मोयशेकड ेकपड ेसशवायच ेकाम करायला इथे आले. तवे्हा मला इांग्रजीचा एकही 
शब्द बोलता येत नव्हता.” 

“मि तू लोकाांशी बोलायचीि कशी?” लानेलने पवचारले.  

“मी बोलायची नाही कुिाशी,” त्या उत्तरल्या. “मी िूप रडायची त्या काळात....मि 
मला मायरन भेटला. मी बनवलेल्या पुांडीांिची चव त्याने घेतली आणि मला  
लग्न करशील का, म्हिून पवचारलां.” 

“यात काही शांका नाही,” लानेल म्हिाला आणि त्याने आििी थोड ेपुडीांि  

िाल्ले.  

“मायरन आणि मी कॅट्स्स्कल्ि डोंिरातल्या रेिॉटामध्ये िुट्टी घालवायला जायचो. 
त ेरेिॉटा यहुदी लोकाांना राहाण्यािाठी होतां.” 

“म्हिजे, यहुदी लोकाांना पाट्रहजे ततथे राहाता येत नव्हतां?” लानेलने पवचारले.  



श्रीमती कॅटी काहीच बोलल्या नाहीत. त्या एका पेटीजवळ िेल्या आणि त्यातून काही 
जुने कपड ेकाढले.  

“माझ्या आजीन ेमला अशा काही जािा िाांगितल्या होत्या, ्जथे ती राहू शकत 
नव्हती,” लानेल हळूच बोलला.  

“लानेल, तुम्ही लोक आणि आम्ही लोक िारिेच आहोत, माट्रहतीय. आपि बरांच द:ुि 
िहन केलांय. आनांदिुद्धा. यातून आपली िहनशक्ती िूप वाढलीय. तू आणि मी 
एकिारिे आहोत, बऱ्याच बाबतीत!” 

“मी काय िाांित होत?े अरे हो, कॅट्स्कल्ि रेिॉटा! आम्ही दर रपववारी नवे कपड ेघालून 
नाच करायचो,” श्रीमती कॅटी म्हिाल्या.  

मि त्याांनी रेकॉडा प्लेयरवर रेकॉडा लावले. त ेरेकॉडा िपू जुने होते. त्यावर ओरिड ेहोते.  

“ऐकतोयि का लानेल?” त्या म्हिाल्या. “आम्ही याच्यावर नाचायचो. माझ्या वॉिााचा 
नाच करायचो. थाांब, दािवते तुला.”  
मि ते िोलीभर कफरत, मोठमोठ्याने हित नाच ूलािले. 



ट्रदवि िरत िेले तितिे लानेल श्रीमती कॅटी याांच्या घरी जास्तीत जास्त वळे 
घालवू लािला.  

“तू माझ्या कुटुांबाचा भािच झालायि, लानेल,” एकदा त्या म्हिाल्या. “एकदा 
माझ्यािोबत चल. आपि मायरनिाठी प्राथाना करू. त ूयहुदी नाहीि हे माट्रहतीय 
मला. पि मायरनला तू नक्की आवडला अिताि. त ूिूप चाांिला मुलिा आहेि,    
             लानेल!” 

        कबरस्थानात श्रीमती कॅटी याांनी पुस्तकात वाचून प्राथाना केली. मि     
   त्याांनी लानेलला आपल्या पतीच्या कबरीवर छोटा दिड ठेवायला िाांगितले.  

“याच्यामुळे आपल्याला स्मरि राहातां,” त्या हळुवारपिे म्हिाल्या. “नमस्कार, 
मायरन,” अिे पुटपुटत त्याांनी आपल्या डोळ्याांतील अश्रू पुिले.  

घरी परतताना त्या म्हिाल्या, “पुडीांि! आज मी तुझ्यािाठी इतकां  छान पुडीांि 
बनवलांय, लानेल!” 

“चल लवकर, टश आपली काळजी करत अिेल,” म्हित त्या घराकड े 
           चालू लािल्या.  



घरी पोहोचल्यावर त्याांनी टशला बऱ्याच हाका मारल्या, पि प्रततिाद समळाला नाही.  

त्याांनी ििळीकड ेटशचा शोध घेतला. अचानक, श्रीमती कॅटी दचकल्या. आिीपािून 
बचाव करण्यािाठी अिलेली णिडकी उघडी होती. 
“अरे बापरे!” त्या ककां चाळल्या. “तनघण्यापूवी मी णिडकी बांद  
करायलाच पविरले. बबचारां बछडां! याआधी त ेकधी बाहेर िेलां नव्हतां!” 

“आपि शोधून काढू ततला,” लानेल त्याांना धीर देऊ लािला.  

  “असलकड ेटश पवगचत्र वािू लािली होती,” श्रीमती कॅटी  
    डोळ्याांतील अशू्र पुित म्हिाल्या. “ती बाहेर जाण्याचा प्रयत्न  
      करायची, पि ततला बाहेर मोटरिाडयाांची धडक बिेल अशी  
        भीती वाटायची मला.” 

          “मी शोधून काढेन ततला, कॅटी मावशी,” लानेल म्हिाला. “तुम्ही  
             काही काळजी करू नका.” 



काळोि पडू लािला.  
श्रीमती कॅटी आणि लानेल याांनी इमारतीभोवती कफरून पाट्रहले.  
मि त ेआजुबाजुच्या पररिरात िेले.  
त्याांनी काही कािदाांवर टश हरवल्याबद्दल मजकूर सलट्रहला आणि त े
कािद घराांच्या दाराांवर, टेसलफोनच्या िाांबाांवर आणि कुां पिाांवर लावले.  

त्याांनी न्जकच्या लोकाांकड ेचौकशी केली, पि कुिीही टशला पाट्रहले 
नव्हत.े  
त्या रात्री एक वादळ आले. 
मुिळधार पाऊिही पडला. 
श्रीमती कॅटी छोट्सया टशच्या काळजीमुळे नीट झोपू शकल्या नाहीत. 
“ककती छान होती टश!....ककती पे्रमळ!” त्या पुटपुटू लािल्या.  

लानेलही रात्रभर काळजी करत बिला.  
“कॅटी मावशी काय करेल आता!” त्याच्या मनात आले.  
“देवा, त्या छोट्सयाशा माांजरीला परत ततच्याकड ेपोहोचव,” उशीत तोंड 
िुपिून तो हळुवार पुटपुटला.  



दारावर मोठ्याने ठक् ठक् झाली. श्रीमती कॅटी 
जाग्या झाल्या.  
दारात लानेलच ेवडील आणि दोन शेजारी उभे 
होत.े  
“हे माांजर तुमचां आहे का?” त्याांनी पवचारले.  

“माझां बछडां! माझां पपल्ल!ू” श्रीमती कॅटी 
हरिल्या. 
“आम्हाला ती मािच्या िल्लीत िापडली. सभजली 
होती, भुकेलीिुद्धा होती,” श्रीयुत मूर म्हिाले. 
“िूप आभार तुमच,े िूप आभार!” श्रीमती कॅटी 
टशला बाहुांमध्ये घेत म्हिाली.  



एव्हाना, टशची बाहेर जाण्याची इच्छाच जिू मरून िेली होती. ती िारिी झोपून 
राहू लािली. लानेल ततच्यािोबत िेळायला आला तरी ती झोपूनच राहीली.   

“एकदा मी माझी मावशी हवेलाच्या घरी िेले होत,े पािोव्हर ििाला जेवायला. 
ततथेच माझी मायरनशी भेट झाली. माट्रहतीय का तुला?” श्रीमती कॅटी लानेलकड े
पाहात म्हिाली.  

“ककती छान ट्रदवि होत ेत,े ििळे कुटुांबीय एकत्र अिायच.े आता मी एकटीच 
उरलेय,” त्या हळुवारपिे म्हिाल्या. 
“मी येऊ तुमच्याकड ेपािोव्हरचां जेवायला?” लानेलने पवचारले.  

“मी वाटच बघत होत,े तू हे कधी पवचारतोयि म्हिून!” लानेलला कुरवाळत त्या 
म्हिाल्या. “बघ मी तुझ्यािाठी ककती रुचकर पदाथा बनवत ेत!े” 



“पािोव्हर िि म्हिज ेिुग्राि पदाथा,” दकुानातील िदीतून तनघत श्रीमती कॅटी ओरडल्या.   

“तुमच्यािारिांच आमचीही लोकां  िुलाम होती. ते त्याांच्या इच्छेपवरुद्ध परक्या देशात राहात 
होते. त्याांना मुक्त व्हायचां होतां, म्हिून मदतीिाठी ते ितत देवाची प्राथाना करत. मि 
देवाने एक दतू पाठवला. तो आमच्या लोकाांना छळिाऱ्या लोकाांच्या घरात द:ुि आणि 
मतृ्यू घेऊन िेला. पि त्या दतूान ेआमच्या लोकाांच्या घराला मात्र भेट ट्रदली नाही.” 

“पि दतूाला किां कळलां, यहुदी लोक कुठे राहातात त?े” लानेलने पवचारले.  
“त्याांनी दारावर िुिा करून ठेवल्या होत्या. त्यामुळे दतू ती घरां िोडून पुढे िेला. 
त्याच्यािाठीच आपि हा िि पािोव्हर नावाने िाजरा करतो, मजेवानी  
करतो. पि जयाांनी आपि मकु्त व्हावां म्हिून बसलदान ट्रदलां, त्याचांही  
आपि स्मरि करतो,” श्रीमती कॅटी म्हिाल्या. “मेजवानीचा एक  
भाि द:ुिाचा आहे तर दिुरा आनांदाचा!” 

 



लानेलने टेबलच ेकापड आणि चीनीमातीच्या प्लेट काढण्याि मदत केली. 
श्रीमती कॅटी म्हिाल्या, “हे कापड आम्हाला लग्नात समळालेल्या छत्रीचां 
आहे. आम्ही त ेकाही िाि ट्रदवशी आणि िि-िमारांभ िाजरे करताना 
वापरायचो.”  

“तुमच्याकड ेएवढ्या वेिवेिळ्या प्लेट का आहेत?” लानेलने पवचारले.  

“कारि काही यहुद्ाांना एकाच प्लेटमध्ये दधू आणि माांि िािां आवडत 
नाही,” त्या उत्तरल्या.  



रात्री मेजवानीला त ेएकत्र बिले तवे्हा श्रीमती कॅटी याांनी दोन 
मेिबत्त्या लावल्या आणि त्याांच्या  जयोतीवरून हात कफरवला. यहुद्ाांच े
पपवत्र पुस्तक वाचून त्याांनी प्राथाना म्हटली, ्स्मत केले आणि 
म्हिाल्या, “चल, िुरू करू मेजवानी.” 

िुरुवातीला त्याांनी रेड वाईन आणि पािी िेवन केले. मि त्याांनी 
कडवट भाजया, मेंढ्याच ेमाांि आणि कोंबडीच ेमाांि िाल्ले. त्यानांतर 
त्याांनी भाजलेले मािे, िफरचांदाच्या मिाले लावलेल्या फोडी आणि 
बटाट्सयाच ेपराठे िाल्ले.  
“हा पराठा िोडयाच्या फटाक्यािारिा ट्रदितोय!” लानेल उद्गारला.  
“आम्ही याला माटजो म्हितो. पािोव्हरला िातो आम्ही तो. त्याच्यात 
यीस्ट घालत नाहीत. त्यामुळे तो फुित नाही, िपाटच राहातो.” 

“लानेल, मी माटजोचा एक तुकडा घरात कुठेतरी लपवलाय. तू शोधून 
काढलाि तर तुला एक छान बक्षीि समळेल.” 

          त ेबक्षीि म्हिजे हाताने पविलेले एक स्वेटर होते. त े     
               त्याांनी फक्त लानेलिाठीच पविले होत.े  



पुढल्या ट्रदवशी श्रीमती कॅटी याांनी घराच्या मािच्या णिडकीतून 
डोकावून लानेलच्या घराकड ेपाट्रहले.  

“लवकर ये....मजा दािवत ेतुला!” 

लानेल आणि त्याच ेआई-बाबा श्रीमती कॅटी याांच्या घरी धावले. 
“मतृ्यूचा दतू तनघून िेलाय, पि जीवनाचा नाही. बघा, टशने 
चार पपल्लाांना जन्म ट्रदलाय. आता मी आजजी झाले.” 



बरीच वर्े तनघून िेली. श्रीमती कॅटी, टश आणि त्याच ेकुटुांब लानेलच्या कुटुांबाचा 
ट्रहस्िा बनले.  

त्याांच्या कुटुांबात पदवीदान िमारांभ, लग्निोहळे, नवीन अपत्याांच ेजन्म आणि शेवटी 
दफनपवधीही झाले.  

लानेल कबरीिमोर उभा होता. तो श्रीमती कॅटी याांच्या पुस्तकातून वाचू लािला. 
त्याने कबरीवर एक छोटािा दिड ठेवला. मि लानेल, त्याची पत्नी आणि त्याांची मुले  
एकिुरात कबरीवर कोरलेले शब्द वाचू लािले.  

श्रीमती कॅटी, आमची आजी....ककती छान होती!  

अांत  


